
 

Τίτλος μαθήματος Λογιστική ΙΙ 

Κωδικός μαθήματος ACCT208 

Τύπος μαθήματος Θεωρητικό 

Επίπεδο Προπτυχιακό 

Έτος /Εξάμηνο  Έτος 2ο Εξάμηνο 3ο 

Όνομα διδάσκοντα Δημητρίου Δημήτριος 

ECTS 4 Διαλέξεις/ εβδομάδα 2 Εργαστήρια/ εβδομάδα  

Σκοπός και στόχοι 
μαθήματος 

Σκοπός του μαθήματος είναι η εμβάθυνση στα σύγχρονα ζητήματα τόσο στη 
χρηματοοικονομική όσο και στη διοικητική λογιστική στο πλαίσιο της 
θεωρητικής και εμπειρικής προσέγγισης. Στοχεύει επίσης στην ανάπτυξη 
κριτικής αξιολόγησης των θεωριών χρηματοοικονομικής λογιστικής και των 
επιπτώσεών τους στην πρόσφατη ανάπτυξη των λογιστικών πρακτικών και στην 
αντιμετώπιση ζητημάτων στη διοικητική λογιστική και ελεγκτική λογιστική, 
όπως: οικονομικοί και άλλοι έλεγχοι, οργανωτικές δομές, μέτρηση απόδοσης 
και συστήματα κινήτρων 

Μαθησιακά 
αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται να:  

• Αξιολογούν κριτικά την επίδραση των διαφορετικών λογιστικών θεωριών 
και των εφαρμογών τους στην αντιμετώπιση σύνθετων θεμάτων 
χρηματοοικονομικής λογιστικής  

• Αναλύουν τις διαφορετικές προσεγγίσεις των χρηματοοικονομικών 
πληροφοριών βάσει των κανονιστικών υποχρεώσεων 

• Κατανοούν την παροχή και τις επιπτώσεις των χρηματοοικονομικών 
πληροφοριών στις κεφαλαιαγορές 

• Αξιολογούν τις κοινωνιολογικές και διοικητικές προσεγγίσεις στη μελέτη 
της λογιστικής 

• Αξιολογούν ζητήματα που προκύπτουν από τον έλεγχο της διοίκησης στο 
επιχειρησιακό – διοικητικό πλαίσιο 

Προαπαιτούμενα ACCT107 – Λογιστική Ι Συναπαιτούμενα Κανένα 

Περιεχόμενο 
μαθήματος 

• Εισαγωγή στη λογιστική θεωρία  
• Κανονιστικές οικονομικές θεωρίες της λογιστικής: Τρέχοντα συστήματα 

αξιών εισόδου και εξόδου, Αξία στέρησης, εισόδημα του Hicks 
• Περιγραφικές οικονομιστικές θεωρίες λογιστικής: Υπόθεση 

αποτελεσματικών αγορών, Watts και Zimmerman’s Positive Accounting  
• Περιγραφικές κοινωνικοπολιτικές – κοινωνικές θεωρίες λογιστικής 
• Κριτικές προσεγγίσεις στη λογιστική 
• Λογιστικοί κανονισμοί 
• Εισαγωγή στον έλεγχο διοίκησης: Έλεγχος αποτελεσμάτων 

Προσδιορισμός, δράση, προσωπικό και πολιτισμικοί έλεγχοι. 
• Συστήματα Ελέγχου Διαχείρισης 
• Κέντρα Οικονομικής Ευθύνης 



 

• Σχεδιασμός Προϋπολογισμού: Παραλλαγές και προβλήματα  
• Επιπτώσεις Μέτρων Χρηματοοικονομικής Απόδοσης 
• Συνδυασμοί μέτρων και άλλα διορθωτικά μέτρα: Χρήση οικονομικών 

αποτελεσμάτων παρουσία ανεξέλεγκτων παραγόντων.  
• Ηθικά ζητήματα διοικητικού ελέγχου.  
• Επιπτώσεις της αβεβαιότητας του περιβάλλοντος: Οργανωτικές δομές 

και Πολυεθνικότητα στα Συστήματα Ελέγχου Διαχείρισης 

Μεθοδολογία 
διδασκαλίας 

Το περιεχόμενο του μαθήματος θα διδαχθεί με:  

• Παρουσιάσεις Power Point  
• Καθοδηγούμενες συζητήσεις με την ενεργό συμμετοχή των φοιτητών 
• Παραδείγματα με συναφείς με το πρόγραμμα μελέτες περίπτωσης  
• Ενότητα ερωταπαντήσεων και διευκρινήσεων 
• Χρήση διαδικτύου και συναφούς υποδομής τεχνολογιών πληροφορικής 
• Χρήση Βιντεοπροβολέα και Πίνακα 
• Χρήση Αριθμομηχανής 
• Εκπόνηση Εργασίας 

Βιβλιογραφία  

Ελληνική 
• Φίλιος Β.(2012),  Διοικητική λογιστική (Management accounting) : 

Κοστολόγηση & λογιστική κόστους για τη λήψη επιχειρησιακών 
αποφάσεων. ΟΠΑ, ISBN: 9789609443081.  

• Δημητράς, Α., Μπαλλάς(2010), Διοικητική λογιστική για προγραμματισμό 
και έλεγχο,2nd, Gutenberg, ISBN: 9789600112726. 

• Papadeas, P. (2015). Διοικητική λογιστική Kallipos, Open Academic 
Editions. http://hdl.handle.net/11419/2449 
 

Αγγλική 
•  Gaétan Breton(2019),Postmodern Accounting Theory : An Institutional 

Approach. Bingley: Emerald Publishing Limited, ISBN 9781787697942. 
EBSCOhost 

• Gary Cokins(2009), Performance Management : Integrating Strategy 
Execution, Methodologies, Risk, and Analytics. Hoboken, N.J.: Wiley, ISBN 
9780470449981 EBSCOhost 

• Garrison, R., Noreen, E. (2021),Managerial Accounting 17th ed. McGraw 
Hill, ISBN: 978-1260247787. 

• Williams, R., Haka, Susan(2015), Financial & managerial accounting : The 
basis for business decisions,17th, McGraw Hill Education, ISBN: 
9781259255830. 

• Horngren, C., Harrison, W., Oliver, S.(2012), Financial & managerial 
accounting : The managerial chapters,3rd, Prentice Hall, ISBN: 
9780132497923. 

• Williams, R., and Haka, S. (2015). Financial & managerial accounting: The 
basis for business decisions. 17th Edition. McGraw Hill Education. ISBN: 
9781259255830 

Αξιολόγηση 
• Συμμετοχή στη τάξη:             10% 
• Εκπόνηση Εργασίας:              20% 



 

• Ενδιάμεση Γραπτή Εξέταση:  30% 
• Τελική Γραπτή Εξέταση:        40% 

Γλώσσα Ελληνικά 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


